Taalcoach
Vacat urenummer: 13681
Organisat ie: Prago
Het ondersteunen van een taaldocent.

Werktijden
Door de week
Ochtend
woensdagochtend

Uitgebreide taakomschrijving
Het gaat om het individueel begeleiden van een cursist of een klein groepje cursist en in een lees- en
schrijfcursus op het niveau A0 t /m 2F. Er is een groep met veel verschillende niveaus dus onderst euning is
heel gewenst .

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
• Onderwijsacht ergrond of affinit eit met onderwijs
• Vaardig in het omgaan met diverse (digit ale) leermiddelen
• Affinit eit met de doelgroep
• Persoonlijke eigenschappen: rust ig, geduldig, goed kunnen uit leggen
• Goede schrift elijke en mondelinge uit drukkingsvaardigheden

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
• Een leuke en zinvolle t aak in samenwerking met bet rokken docent en
• Een t raining om de vrijwilligers handvat t en t e bieden voor de begeleiding van cursist en.

Biedt de organisatie scholing aan?
vrijwilligerst raining

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Onderwijs & Vorming

Activiteit

Coaching en begeleiding

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Ochtend

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

ja

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Stichting Prago geeft lessen basiseducatie aan volwassenen die moeite hebben met leren. Onze cursisten zijn mensen die
om wat voor reden dan ook niet voldoende basisvaardigheden bezitten om goed te functioneren in de maatschappij. Denk
aan mensen die laaggeletterd zijn omdat ze vroeger op school geen goede begeleiding kregen en mensen met een lichte
verstandelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen niet terecht bij het reguliere onderwijs. Bij Prago zijn ze
welkom.
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